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Rakkestad KrF • Kommunevalget 2019

En god
barndom
varer
hele livet

Sammen for et varmere samfunn

Iselin Bjørnstad
1. kandidat Alder: 35 år Yrke: Vernepleier Bosted: Degernes

Vi vil styrke familiene

Mitt

I KrF mener vi at en god barndom varer
livet ut. Dette gjør det viktig å ha gode
tjenester i alle livets faser. Skolene i
Rakkestad har blitt oppgradert, og KrF
har kjempet fram gode løsninger i skolen
med god lærertetthet. Rundt Skautun
pågår prosessene for å sikre både
pleietrengende og de ansatte gode og
framtidsrettede løsninger for pleie og
omsorg. Med dette er det viktig å ha
gode tjenester for alle. I KrF vil vi fortsette
å ta ansvar for innbyggerne våre; i alle
livets faser.
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brenner for:

• Opprettholde lærertettheten i
Rakkestadskolen
• Renovere Fladstad barnehage eller
bygge ny barnehage nær sentrum
• Ved nybygg utvikle Skautun til et
tidsriktig sykehjem og omsorgssenter
• Gjøre kommunen til en attraktiv
arbeidsplass for sykepleiere og andre
yrkesgrupper
• Støtte lag og foreningers barneog ungdomsarbeid

Øyvind
Kjeve
2. kandidat
Yrke: Kirketjener
Alder: 65 år
Bosted: Rakkestad

Miljø og bosetting

Mitt

Kommunen må gå i front for miljøtiltak og
grønn satsing. Nye boområder må planlegges
i tillegg til fortetting i sentrum av Rakkestad og
Degernes. Etablering av nye områder vil kreve
tid – og vi mener derfor at planlegging av
Sørbyåsen som boområde bør starte nå. Når
staten planlegger utbedring av riksvei 22, må
kommunen bidra til at det planlegges gang og
sykkelvei til Sørbyåsen.

brenner for:

• Starte aktiv planlegging for at Sørbyåsen
blir regulert til boligområde
• Trygge skoleveien for elever ved
barneskolene
• Legge til rette for videreutvikling av
Rudskogen som næringsområde

Ragnhild
Brenås
3. kandidat
Yrke: Helseadministrasjonssekretær
Alder: 51 år

Vi heier på frivilligheten

Mitt

Når vi får flere lærere og ny kulturskole, gis
bygdas unge et mye bedre kulturtilbud. Det
er også viktig å sikre at Rakkestadhallene
fortsatt får gode rammer til sin drift. Krf vil
også være med å legge til rette for gode vilkår
for foreninger som bidrar til kulturmangfold i
bygda.

brenner for:

• Bygge ny kulturskole
• Støtte næringsutvikling i samarbeid
med Næringsrådet
• Flere gang og sykkelveier
• Forbedre kollektivtilbudet til og
fra Rakkestad
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Oppvekst - Barnehage/Skole

• sørge for nok og riktig bemanning i
kommunens omsorgstjenester

KrF vil:
• følge opp nulltoleranse i forhold til
mobbing i skole og barnehage

• gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass
for sykepleiere og ansatte i helsetjenesten

• styrke kompetansen til lærere, assistenter
og fagarbeidere gjennom relevante kursordninger

• legge til rette for at de som vil og har
mulighet kan boende hjemme så lenge som
mulig ved bl.a. å ta i bruk ny velferdsteknologi
for å støtte opp om dette

• opprettholde lærertettheten i Rakkestad
skolen. Mål for lærertetthet i småskolen er
maks 16 elever pr. lærer
• sikre et godt barnevern og en aktiv
pedagogisk-psykologisk veiledningstjeneste
(ppt) i kommunen
• styrke samarbeidet mellom skole og
kulturskolen

• styrke kommunens tilbud innenfor psykisk
helse og rus
• sørge for gode bo- og aktivitetstilbud for
utviklingshemmede

Kultur og idrett

• at kommunen forplikter seg til å ha
minimum 20 lærlinger inne pr år

KrF vil:

• styrke forebyggende arbeid i skolen
gjennom økte ressurser til «åpen dør»,
«verdensklassen», prosjektskolen og
sosiallærerfunksjonen

• øke kapasiteten og antall stillingshjemler
for å sikre mangfold i kulturskolen

•

•

bygge ny kulturskole

• være en støttespiller for idrettslagene og
Rakkestadhallene for å finne gode løsninger
knyttet til drift av idrettsanleggene

fullføre opprusting av Os skole

• renovere Fladstad barnehage eller bygge
ny barnehage nær sentrum
• opprettholde en balanse mellom private og
kommunale barnehager

Helse og omsorg
KrF vil:
• ved nybygg utvikle Skautun til et tidsriktig
sykehjem og omsorgssenter
• oppgradere deler av de gamle bygningene
ved Skautun til omsorgsboliger

• styrke kommunens arbeid for å
integrere innvandrere og bruke de frivillige
organisasjoner som en viktig del av dette
• samarbeide med ungdomsrådet for å
få gode tilbud innenfor den uorganiserte
kulturen
• støtte lag og foreningers barne- og
ungdomsarbeid
• sikre riktig vedlikehold av kommunens
kulturminner
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Kirke og trossamfunn,
kristne organisasjoner

sentrum, Degernes sentrum og spredte
bomiljøer på bygda
•

KrF vil:
• støtte menighetenes og organisasjonenes
kulturtilbud - spesielt aktiviteter for barn og
unge, samt det diakonale arbeidet

verne om dyrket mark

• jobbe for at kommunen skal framstå som
en «grønn kommune»

• sørge for nødvendig vedlikehold av
kommunens kirker og tilhørende uteområder

• at kommunen må bidra til det grønne
skifte, med solceller og tiltak for redusert
energiforbruk i sine bygg

• søke om tilskudd til ungdomsdiakon i
samarbeid med Kirken

• fortrinnsvis bruke TRE som byggemateriale
ved nybygg og rehabiliteringer

• utvide Rakkestad kirkegård og etablere et
eget område for en muslimsk gravlund

• at kommunen forplikter seg til en miljøprofil
i anbudssammenheng

Samferdsel og kommunikasjon
KrF vil:
• trygge skoleveien for elever ved
barneskolene. Et viktig tiltak er tunnel under
riksvei 22 ved Bergenhus
•

øke bevilgningene til veivedlikehold

• øke bevilgningen til vedlikehold av
kommunenes eksisterende bygningsmasse
• støtte tiltak for fortetting i sentrum og
etablerte boområder – blant annet ved å
tillate flere etasjer i sentrum
•

vurdere boligbygging ved Os skole

•

støtte utbygging av Harlemåsen

• støtte tiltak for utbygging/forbedring av
bredbånd i hele kommunen

• starte aktiv planlegging for at Sørbyåsen
blir regulert til boligområde

• jobbe for gang- og sykkelveier, deriblant
«forenklede sykkelstier»

• videreføre ordningen med startlån for unge
i etableringsfasen

•

forbedre belysning ved fotgjengerfelt

•

være en pådriver for:

Næring
KrF vil:

o god kollektiv forbindelse til
sykehuset og de videregående skoler
o forbedret kollektivtilbud til og fra
Rakkestad, inkludert tog til/fra Oslo og
mellom Indre Østfold og Sarpsborg.
Dette gjelder også i helgene

• synliggjøre tjenestetilbudet og kommunens
mangfold og muligheter som et attraktivt
sted for næringsetablering - i samarbeid med
næringsrådet
•

aktivt støtte sentrum som handelsområde

o utbedring av RV 22 med gang og
sykkelvei fra Gjulem til Sørbyåsen

• støtte næringsutvikling med utgangspunkt i
landbruket

o gang og sykkelvei mellom Os skole
og Kraugerud

• legge forholdene til rette for videreutvikling
av Rudskogen som næringsområde gjennom
blant annet ved tiltak for å forbedre infra
struktur for området (vann, avløp, strøm, etc)

Miljø, grønn satsing
og bosetting

• vurdere nye sentrumsnære arealer for
næringsutvikling

Krf vil:
• ta vare på de gode kvalitetene ved
Rakkestad som lokalsamfunn – med Rakkestad

• forvalte kommunens næringsinteresser
og eierskap i et langsiktig og bærekraftig
perspektiv
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1. ISELIN BJØRNSTAD

VALGLISTE
RAKKESTAD KRF

2. ØYVIND KJEVE
3. Ragnhild Brenås
4. Knut Labråten
5. Tone Sandbo
6. Rolf Magne Oustorp
7. Jorun Skjørsæter
8. Magnar Aamoth
9. Kristine Støten
10. Sofie Gudim
11. Haakon Aamoth
12. Ole Henrik Amundsen

Sterke lokalsamfunn

Sammen for et
varmere samfunn

Det gode samfunn utvikles i nært samspill
mellom enkeltmennesker, offentlige
myndigheter, næringsliv og frivillig
virksomhet. KrF bygger sin politikk på den
kristendemokratiske ideologi.
KrF ønsker å være pådriver for at
Rakkestad kommune skal møte fremtiden
som selvstendig kommune med fokus på
utvikling, forbedring og nye løsninger.
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